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Ata 03 de abril 2017 - Reunião Ordinária Conselho Municipal dos Direitos da Mulher 

Aos dias três do mês de abril do ano de dois mil e dezessete (03/04/2017) 

compareceram à reunião as conselheiras conforme lista assinada pelas mesmas.  

A reunião foi iniciada com o cumprimento de Elizabeth a todas as conselheiras e as 

boas vindas de todas às novas Clarisse e Kátia. A seguir, a leitura, por Luciana, de 

uma mensagem sobre valorização da vida (“Vale a pena”). Em seguida, houve 

acolhimento das novas conselheiras Kátia Costa Bruno e Clarisse Gomes Borges 

Pereira, que se apresentaram (vídeo); e apresentação básica do CMDM às 

conselheiras iniciantes. Kátia disse que já tinha interesse em participar de um 

Conselho e está muito contente pela oportunidade; Clarisse disse que é uma 

experiência nova, e também espera prestar boa contribuição. Ambas citaram suas 

experiências de trabalho anteriores e atuais. Foi feita também uma avaliação sobre o 

“Março Mulher”. Houve vários eventos com participação do CMDM. Dia 08, Festa da 

Mulher da Associações de Bordadeiras e de Moradores do bairro São Benedito; e 

Projeto Vida para as Nações; dia 09, Momento Cívico da PMCL (Aline e Clarissa 

homenageadas) e Cinema Comentado “Mulheres do Brasil”, da AMAR; dia 11, 

Semana Mulher na Escola Rural de Ouro Branco; dia 13, Dia da Beleza, pela APAC 

Feminina; dia 21, Diploma Mulher Cidadã (Márcia homenageada); dia 25, “Ser 

Mulher” do Projeto Portas Abertas; dia 30, Exposição do Plano Municipal de Políticas 

para Mulheres, na Câmara Municipal. Cirlene afirmou que foi positivo, pois ela teve a 

oportunidade de participar de quatro atividades (dias 08, 09, 11 e 30) e falar sobre 

os direitos da mulher. Marília relatou que participou de duas programações (11 e 

30), nas quais pôde divulgar o CMDM, o PMPM e os direitos da mulher. Falou ainda 

da sua participação no Plano Municipal de Políticas para as Mulheres e considerou 

importante a iniciativa. Luciana também informou que foi positivo, ela pôde participar 

do “Ser Mulher”, onde tiveram várias atividades, houve circulação de muitas 
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mulheres e espaço pra informação. O ponto negativo foi que ela não conseguiu 

participar da palestra Cultura de Paz, em função de compromisso pessoal agendado 

no mesmo horário. Elizabeth comentou sobre as diversas atividades em que esteve 

presente (08, 09, 21, 25 e 30) e considerou como sendo valiosa a nossa 

participação. Expôs que foi um mês muito rico e que todo esforço para CMDM 

participar, valeu a pena. Disse ainda que participou do Ato Público 31 de março, da 

Frente Brasil Popular, contra as reformas que retiram direitos do povo, 

especialmente das mulheres, levando-nos ao século XVI do Brasil; e que os 

Conselhos de Direitos devem estar bem atentos. Durante a reunião houve a 

gravação de mini-vídeos com as auto apresentações das novas conselheiras e 

também as avaliações do “Março Mulher”, feitas por cada conselheira participante e 

presente na reunião. Em seguida, Elizabeth informou que alguns meios de 

comunicação locais se disponibilizaram a divulgar informações sobre o CMDM. 

Ressaltou que será necessário formar uma comissão para dar suporte nessa ação 

de divulgação. Ficou decidido que essa comissão será organizada através do grupo 

de whatsapp do CMDM, a fim de verificar junto às demais conselheiras quem tem 

interesse em participar. Marília sugeriu divulgar o CMDM de forma mais lúdica para 

que a informação chegue a um maior número de pessoas, em especial, àquelas com 

menor acesso à comunicação. Elizabeth apresentou a idéia de fazer um marcador 

de livro, com informações sobre o CMDM para divulgar mais o nosso conselho. Kátia 

sugeriu confeccioná-lo em papel reciclado. Dando continuidade à reunião, Elizabeth 

informou que haverá curso de “Formação de Conselheiros Municipais no âmbito das 

Políticas Públicas”, com duração de três módulos, na cidade de Ouro Preto. A 

conselheira Kátia manifestou interesse em fazê-lo. No que se refere ao plano de 

ação CMDM para 2017, este está pronto, aprovado em Março, com a inclusão da 

proposta de ampla divulgação do Plano Municipal de Políticas para as Mulheres.  

Conforme já sugerido por Márcia Abdalla, com aprovação da Mesa Diretora, tal 

divulgação deve iniciar-se logo após o conhecimento e aprovação, por todas as 

conselheiras, da versão corrigida pela Secretaria de Educação, além de titulação 
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(base PNPM) e formatação concluídas. Às novas conselheiras, Elizabeth 

recomendou que estas leiam o Regimento Interno e, no decorrer dos encontros, 

tirem dúvidas, se houver. Para o fim da reunião foram feitos outros informes e 

convites. Elizabeth relatou que o jornal “Folha Livre”, em circulação, contém 

informações sobre o CMDM, o que já é uma conquista para o conselho. Como 

sugestão pra ampliar nosso olhar para lutas femininas, Cirlene sugeriu às 

conselheiras assistirem o programa “Mulhere-se”, apresentado às quintas-feiras às 

20h30min pelo canal Rede Minas. Foi informado ainda que, a “Festa das Famílias” 

promovida na cidade será no dia 15 de maio de 2017, na praça Tiradentes, no 

horário de 13 h às 17 h. No evento haverá um espaço reservado para os conselhos 

que poderão apresentar-se ao público e divulgando seus objetivos, realizações e 

propostas. A próxima reunião do CMDM ficou agendada para 08 de maio de 2017, 

quando se deverá tratar de mudança de mandato. Nada mais havendo a tratar, eu 

Kátia Costa Bruno, secretária ad hoc, lavro a presente ata que, se aprovada, será 

assinada por mim e pelas demais conselheiras. 

 

 


